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17.03.2021. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa 

Sanāksme Nr. 25 

Papīrmalka, tehnoloģiskā koksne, sīkkoksne, visu veidu malka 

 

Sanāksmes dalībnieki: 
Aldis Strankaļs, SIA “PATA” 

Dainis Lūkins, SIA “LATGRAN” 

Inguss Virsis, AS “Latvijas Finieris” 

Intars Āboliņš, SIA “Rīgas meži” 
Juris Meirāns, AS “Latvijas valsts meži” 

Mareks Štorhs, SIA “Enefit Power & Heat Valka” 
Māris Neicinieks, AS “Latvijas valsts meži” 
Mārtiņš Zvejnieks, SIA “LATGRAN” 

Modris Puslis, AS “Stora Enso Latvija” 
Raivo Ošis, SIA “Metsa Forest Latvia” 

Ziedonis Miklašēvičs, AS “Latvijas valsts meži”, RTA 

 
SIA “VMF LATVIA”: 
Gatis Juhņēvičs 
 
SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”: 
Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigsvalde 
 
 

Darba kārtība: 

J. Magaznieks informē darba grupu par iepriekšējā sanāksmē paveikto. 

J. Magaznieks lūdz darba grupu diskutēt par jautājumu “minerāla piejaukums”.  

Darba grupa diskutē par iepriekš minēto jautājumu.  

M. Zvejnieks ierosina precizēt, ka šobrīd tiek domāts ar terminu “sainis” – vai tas 
attiecināms uz auto kravām vai citāda veida kokmateriālu apjomu. 

J. Meirāns ierosina lietot terminu “kasete”. 

G. Juhņēvičs komentē, ka lielākais kokmateriālu apjoms ir uz kokvedēja. 

Darba grupa diskutē par precīzāku terminu pielietošanu “sainis” vietā un vienojas, ka 
šis jautājums vēl precizējams nākamajā darba grupas sanāksmē.  

Diskusiju rezultātā darba grupas vienojas koksnes vainu “Minerāla un citi piejaukumi” 
izteikt sekojošajā redakcijā (skatīt zemāk koksnes vainas robežvērtību tabulā); prasības 
attiecināmas uz papīrmalkas un tehnoloģiskās koksnes sortimentu grupām. 
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Koksnes vainu robežvērtību tabula 

- Koku suga Nepieļauj citu sugu piejaukums līdz 5 %  -

1 Zari zara D sākot no 1.5 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

zara augstums līdz 16 cm; 

zara D sākot no 1.5 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

zara H līdz 16.0 cm
 -

3.1/ 3.5 Blīzums kokmateriāla lielākais caurmērs zem mizas nedrīkst 

pārsniegt maksimāli noteikto caurmēru. Rievotais 

blīzums (metodika noteikšanai + vērtēšana) nav 

pieļaujams 

kokmateriāla lielākais caurmērs zem mizas nedrīkst 

pārsniegt maksimāli noteikto caurmēru
 -

3.3 Līkumainība (cilindra 

lielums)
iedomātā cilindra diametrs līdz 75 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm  -

3.4 Dubultgalotne Slēgta dubultgalotne ir pieļaujama zara H līdz 16.0 cm  -

3.5 Izaugums iedomātā cilindra diametrs līdz 75 cm iedomātā cilindra diametrs līdz 80 cm  -

5.1.2 Meža trupe
trupes aizņemtais laukums līdz 60% no gala plaknes 

laukuma

trupes aizņemtais laukums līdz 80% no gala plaknes 

laukuma

irdenās trupes aizņemtais 

laukums līdz 85% no gala 

plaknes laukuma

5.2.2 Glabāšanas trupe trupes aizņemtais laukums līdz 10 % no gala 

plaknes laukuma

trupes aizņemtais laukums līdz 20% no gala plaknes 

laukuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 -

7.3/ 7.4 Apogļojums , metāls, 

plastika
Nepieļauj

Apogļojumu pieļauj, ja apdegums nav skāris 

aplievas daļu
 -

- Minerāla un citi 

piejaukumi
1. Kokmateriāls nedrīkst saturēt ogles, kvēpus, 

plastmasu, gumiju, akmeņus vai metālu. 2. Koksne 

nedrīkst būt impregnēta vai krāsota. 3. Kokmateriāli 

nedrīkst saturēt ievērojamu daudzumu koksnē vai 

mizā iekļuvušos minerālus. Par minerāli tiek 

uzskatītas daļiņas ar izmēru 0.1 mm – 20 mm, 

savukārt par akmeņiem tiek uzskatītas daļiņas, kuru 

izmērs ir lielāks par 20 mm. Kokmateriāla abi gali, 

sākot no gala plaknes, vismaz 1m garumā ir klāti ar 

minerālvielu daļām, kas neļauj noteikt kokmateriāla 

sugu vai vērtēt kvalitāti.  Ja šādi kokmateriālu 

aizņem vairāk par 50% no saiņa tilpuma, tad sainis 

(precizēt nosaukumu) ir "brāķējams". 

1. Kokmateriāls nedrīkst saturēt ogles, kvēpus, 

plastmasu, gumiju, akmeņus vai metālu. 2. Koksne 

nedrīkst būt impregnēta vai krāsota. 3. Kokmateriāli 

nedrīkst saturēt ievērojamu daudzumu koksnē vai 

mizā iekļuvušos minerālus. Par minerāli tiek 

uzskatītas daļiņas ar izmēru 0.1 mm – 20 mm, 

savukārt par akmeņiem tiek uzskatītas daļiņas, kuru 

izmērs ir lielāks par 20 mm. Kokmateriāla abi gali, 

sākot no gala plaknes, vismaz 1m garumā ir klāti ar 

minerālvielu daļām, kas neļauj noteikt kokmateriāla 

sugu vai vērtēt kvalitāti.  Ja šādi kokmateriālu 

aizņem vairāk par 50% no saiņa tilpuma, tad sainis 

(precizēt nosaukumu) ir "brāķējams". 

Koksne nedrīkst būt 

impregnēta vai krāsota

"Sauskaltuši" 

kokmateriāli
Nepieļauj Pieļauj  -

Dimensijas: 

Sortimentu caurmērs, 

garums

6 - 60cm; 3.0m+/-30cm 5 - 70 cm; 3.0m+/-30cm 4 - 100 cm; 3.0m +/-50cm

Vainas

definīcijas
Vainas nosaukums Papīrmalka Tehnoloģiskā koksne Malka 
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J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus diskutēt par sortimentu grupas “Malka” 
koksnes vainas “kodola trupe” robežvērtībām. 

Diskusiju rezultātā darba grupa vienojas par kodola trupes pieļaujamo apmēru katrā 
sortimentu grupā. 

J. Magaznieks ierosina diskutēt par kodola trupes jautājumu saistībā ar šīs koksnes 
vainas rezultātā izveidojušos dobumu pie koksnes vainu vērtēšanas un ierosina to 
iekļaut vispārējos nosacījumos.  

M. Zvejnieks ierosina iekļaut pie malkas koksnes vainām prasību, ka malka nedrīkst būt 
impregnēta vai krāsota.  

I. Āboliņš  komentē, ka nepieciešams precīzi vienoties par to, kas uzskatāma par krāsotu 
koksni, jo mežā tiek veikta sortimentu marķēšana no gala, izmantojot krāsu. 

I. Virsis lūdz papildināt koksnes  vainu “zars” malkas sortimentu grupā ar zara augstuma 
robežvērtībām.  

I. Āboliņš un M. Neicinieks neatbalsta zara augstuma robežvērtību noteikšanai malkas 
sortimentiem.  

J. Meirāns lūdz darba grupu aktualizēt jautājumu par sortimentu dimensijām. 

Darba grupa diskutē par sortimentu dimensijām katrā sortimentu grupā un šobrīd 
vienojas par šādām dimensijā (skatīt iepriekš koksnes vainas robežvērtību tabulā).  

J. Magaznieks apņemas uz nākamo sanāksmi sagatavot papīrmalkas, tehnoloģiskās 
koksnes un malkas sortimentu vispārīgo prasību un vainas vērtēšanas sadaļas 
priekšlikuma projektu, iekļaujot koksnes vainas “dobums” robežvērtības un vērtēšanu, 
kā arī precizēt koksnes vainu robežvērtību tabulu.  

Nākamā sanāksme plānota 31. martā plkst. 14.00 – 16.00. 


